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____, לאחר שהוזהרתי שעליי להצהיר אמת, אחרת אהיה צפוי _______ז_, ת"].ו.חמ[אני הח"מ, 

 , מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק

 הייתי בתקופת הבחינות. , אני בכיתה י"ב. .  .    1999, תאריך לידה ].ו.ח.מ[שמי  .1

הצבא הגיע הביתה, אני התעוררתי מהמכות בבוקר מהבית.  6:30בשעה  2.3.2017נעצרתי ביום  .2

 של אנשי הצבא. 

הם נתנו לי מכות על ישנתי במיטה, החיילים נתנו לי מכות בקתות הרובים שלהם, התעוררתי.  .3

 הרגליים.

הרימו אותי, שלחו שלפו אותי מהמיטה, זרקו אותי לרצפה ואזקו אותי לאחור עם אזיקונים.  .4

 אותי למטבח. 

שמעתי אותם צועקים על ההורים שלי בא הקפטן חליל ושאל על הנייד שלי, לא לקח אותו.  .5

 בחדר אחר, כי רצו את הטלפון שלי, ללא הצלחה כי הטלפון לא היה בבית.שאספו אותם 

חצי שעה אחרי כבסוף לקחו רק אותי. הם גם רצו לעצור את אחי ושמעתי הרבה צעקות ורעש.  .6

 הוציאו אותי תוך צעקות ובלגן. 

אחד מהחיילים משך אותי מלמטה נתנו להתלבש אבל סירבו לתת לי להיפרד מההורים.  .7

בצוואר והשני תפס אותי בצוואר מאחור כדי שלא אראה את ההורים שלי ברגעים שיצאנו 

 מהבית.

י וכיסו איתה את ראשי, הרימו את חולצתהעלו אותי לג'יפ, לא זוכר איפה ישבתי בתוך הג'יפ.  .8

 את הפנים. הייתי חשוף בחלק העליון. היה קר מאוד. 

 על כיסא. הורידו אותי לחדר, הושיבו אותי הג'יפ נסע לאזור בית אל.  .9

 ביקשתי מים, נתנו.  .10

. בחוץ, חייל אחד הוריד לי את המכנסיים, ביקשתי ללכת לשירותים. הם לקחו אותי החוצה .11

 עשיתי את צרכיי והוא הרים לי את המכנסיים והחזיר אותי לחדר. 

 אחרי כשעתיים העלו אותי למכונית לאזור שכם.  .12

הרופא בדק ושאל שאלות לקחו אותי לבדיקה אצל רופא. לפני זה, בתקופה שבה הייתי בחדר  .13

החולצה ואת האזיקונים.  את כיסוי הראש, אתלגבי בריאותי. דיבר ערבית. בבדיקה הוריד 

 כשסיימנו לא קשרו את עיניי, אבל אזקו אותי לקדימה. 

ראיתי את הדרך. הגענו לאזור שכם. שם ירדתי, הכניסו אותי לפחונים כאלה, שם ביקשו  .14

 היה קר מאוד. שאוריד את הבגדים, עשו חיפוש. 

 חזרתי להתלבש והעלו אותי לפוסטה וזו נסעה. נסענו לזמן ארוך. .15



לקחו הפוסטה הגיעה למקום מסוים. מאוחר יותר שאלתי איפה אני, אמרו שאני בפתח תקווה.  .16

 אותי לחדר, שאלו שאלות רגילות, צילמו אותי וזהו. 

 שלחו אותי לצינוק קטן של אדם אחד.  .17

 אחרי זמן מה לקחו אותי לחקירה. ימים בבידוד.  12ביליתי בפ"ת  .18

הייתי  בפעם הראשונה היה חוקר אחד )בהמשך חקרו אותי חוקרים רבים, רפי, ביטון ואחרים(. .19

 עם החוקר להרבה שעות. 

 לא זוכר אם לפני שבאתי אליו קיבלתי אוכל. כשהייתי איתו בטוח לא קיבלתי אוכל.  .20

 מר שהוא יכול להתקשר למשפחה, אבל אין לו מספרים, לא התקשר.לא דיבר עם עו"ד. א .21

מסכים למה  ניענה, זה אומר שאתיקה, אבל אם הוא ישאל משהו ולא אאמר שיש לי זכות ש .22

 שנאמר.

 הוא רשם במחשב. .23

לאחור בכיסא. רגליי היו חופשיות. הייתה חקירה רגילה, בהתחלה שאלות  קשר את ידיי .24

 ותשובות. 

 לא ביקש שאחתום על הודעה.  .25

רק בימי שישי ימים, כל יום לקחו אותי מהבוקר לחקירה לכל היום.  12כך זה נמשך למשך  .26

 שבת לא חקרו אותי, כל הזמן הייתי לבד, מבודד. 

אין עם מי מאוד קשה להיות מבודד, בצינוק קטן, כשאתה לא יודע אם הזמן יום או לילה.  .27

שם אתה לא מצליח לישון, לא מצליח להירגע. יותר בחיי. לדבר. אלה היו הימים הקשים ב

 צינוקות, ביניהן היו נקיות יותר ופחות.  4-3העבירו אותי בין 

 אכלתי איכשהו. האוכל לא ממש אכיל, אבל שרדתי.  .28

 ימים ביקשתי להתקלח והם אמרו שאין. אסור.  4במשך  .29

 ימים הציעו לי להתקלח כל יום.  4לא יודע למה, אחרי  .30

 נתנו מגבת ובגדים להחלפה. .31

שבת הייתי בבידוד -שסיפרתי. שישי. לכן חקרו אותי ביום ראשון, כפי עצרו אותי ביום חמישי .32

 ללא חקירה.

בחקירה לכל היום. החוקרים, לפעמים אחד לפעמים שניים, התחילו לצעוק  ביום ראשון הייתי .33

 . י בגסות, קללות גסותיעליי. הם קיללו ודיברו אל

י צעקות ירק לי כל הזמן בפנים. זה היה מגעיל. דעק לי בפנים כשחקר אותי ותוך כאחד מהם צ .34

 החוקר הזה כל הזמן צעק תוך יריקות. 

אחד מהם תפס אותי בחניקה, ואמר "מה דעתך להתחיל לעבוד אצלנו, ניתן לך לנקות ולעשות  .35

 זה היה מפחיד. לא מבין למה התכוון. סדר". 

 ימים, אני חושב.  6אחרי יומיים לקחו אותי להארכת מעצר, שם קיבלתי  .36

, השפלה ואוכל לא נורמלי החלטתי היה שם עו"ד, רק שאל מה שמי ומאיפה אני. אחרי לחץ .37

 להודות במה שהם רוצים. 

 אז הם רשמו הודאה וחתמתי עליה. זו הייתה בערבית, השוטר רשם מה שאמרתי ואני חתמתי.  .38



 הוציא אותי ושלחו אותי לעופר. הגעתי קטין ותוך כדי עברתי להיות בגיר. מיד אחר כך  .39

 בעופר לא נחקרתי, סיימנו.  .40

 פעמים להארכות. 2בבית משפט בפתח תקווה הייתי  .41

 .ו________ לי עו"ד: ________יש  .42

לא אמרתי הבנתי שהכניסו לכתב האישום דברים שמעולם ממתין למו"מ בין עו"ד לתביעה.  .43

 עשיתי.ולא 

ראיתי את משפחתי בבית המשפט אחרי כחודש. גם כשעברתי לעופר המשפחה לא ידעה  .44

 בהתחלה ואחר כך התחילו להופיע בבית המשפט. 

 ביקורים.  2חודשים. בינתיים קיבלתי רק  5ביקור ראשון אחרי  .45

 

_______________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                                        

 

 ]מ.ו.ח.[בכלא עופר, האסיר הופיע בפניי, עו"ד תגריד שביטה,  5.9.2017הריני לאשר כי ביום 

_____, ולאחר שהזהרתי אותו שעליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים ______ז_ת"

 הקבועים בחוק, הוא מסר את תצהירו וחתם עליו בפניי. 

 

________________ 

 יד שביטה, עו"דתגר                                                                                                                       

 

 

 


